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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : ىلاعت هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مامإلا خيشلا لاق

 « اتسح ًامهف اهمهفاو ٠ ةريسلا نم عضاوم ةتس هللا كمحر لمأت

 نإف ‹ هكرتتل نيكرشملا نيدو « هعبتتل ءايبنألا نيد كمهفي نأ هللا لعل
 : يغبني امكةتسلا مهفي ال نيدحوملا نم (١)ىعديو نيدلا يعدي نم رثكأ

 : (9 اهب هللا هلسرأ ةيآ لوأ نأ اهيفو ؛ يحولا لوزن ةصق ( لوألا )

 تمهف اذإف (4)( ربصاف كبرلو » : هلوق ىلإ (5)« رذنأف مق رثدملا 0

 « انزلا لثم ناودعلاو ملظلا نم اهنأ نوفرعي ةرشك ءايشأ نولعفي مهنأ

 جحلا لثم هللا ىلإ اهب نوبرقتي ةدابعلا نم (*) ًائيش نولعفي مهنأ ًاضيأ تفرعو

 ) )1١ةيناثلا ةعبطلا هم ص ۷ + ( ىعديو ) لدب ( دعيو ) ةينسلا رردلا يف .

 . (هب هللا هلسرأ ام لوأ نأ ) ةعوبطملا خسنلا نم انيدل اميف عقوو ةينسلا رردلا يف اذك (؟)

 . ١-۲ مقر ناتيآلا رثدملا ةروس (۳)

 . ةينسلا رردلا نم (ربصاف كبرلو هلوق ىلإ ) ةرابع (4)

 . ( ةريثك ءايشأ ) ةينسلا رردلا يف (ه)
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 اهلجأو « كلذ رغو () مهيلإ ناسحإلاو نيكاسملا ىلع ةقدصلاو ةرمعلاو

 مهنع هللا ركذ ام مهدنع هللا ىلإ هب نوبرقتي ام لجأ وهف كرشلا مهدنع

 ءالؤد » نولوقيو ()ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام » : اولاق (9)مهنأ

 نم ءايلوأ ناطايشلا اوذختا مهنإ » : ىلاعت لاقو (؛) « هللا دنع انؤاعفش

 لبق هنع راذنإلا هب هللا هرمأ ام لوأف (0) « نودتهم مهمأ نوبسحو هللا نود

 ىلع قلعت نم مهنم نأ تفرعو « (')امهريغو ةقرسلاو انزلا نع راذنإلا

 نولوقيو مدآ يب نم ءايلوألا ىلعو ةكئالملا ىلع قلعت نم مهنمو « مانصألا

 هلسرأ ةيآ لوأ يف هنع راذنإلاب أدب اذه عمو « مهتعافش الإ مهنم ديرن ام

 تفرع اذإ ًاصوصخ <« كارشب ايف ةلأسملا هذه تمكحأ ناف اهب )١( هللا

 ءارسإلا ةليل يف الإ ضرفت ملو «٠ سمحلا تاولصلا نم مظعأ اهدعب ام نأ

 « نتنسب ةشبحلا ةرجه دعبو بلاط يأ تومو بعشلا راصح دعب رشع ةنس

 هذه دنع كلذ لك ةغلابلا ةوادعلاو ةريثكلا رومألا كلت نأ تفرع اذإف

 . ةلأسملا فرعت نأ توجر ةالصلا ضرف لبق ةلأسملا

 « كرشلا نع مهرذني ماق امل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ( يناثلا عضوملا )

 )١( ةينسلا رردلا نم ( مهيلإ ناسحإلاو ) ةدايز .

 . ةيوفطصملا ةعبطلاو ةينسلا رردلاو رانملا ةعبط نم ( مهنأ ) ظفل (؟)

 . ٣ مقر ةيآ رمزلا ةروس (0)

 . ةينسلا رردلا نم ةرابعلا هذه ركذو ۱۸ مقر ةيآ سنوي ةروس )+(

 . ٠١ مقر ةيآ فارعألا ةروس (ه)

 . (هريغو انزلا نع ) اهريغ ظفلو ةينسلا رردلا يف اذك (1)

 .٠ ةينسلا رردلا نم ةلالخلا طفل 69
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 اوثدحو )١( هونسحتساو كلذ اوهركي < ديحوتلا وهو هدضب مهرمأيو

 ذئنيحف مهتاماع ليهجتو مهنيد بسب حرص نأ ىلإ « هيف لوخدلاب مهسفنأ

 اننيد باعو انمالحأ هفس : اولاقو ةوادعلا قاس نع هباحصألو هل اورمش
 ةكئالملا الو همأو ىسيع متشي ل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ مولعمو . انتهآ مشو

 نورضي الو ()نوعفني الو نوعدي ال مهنأ ركذ ال نکل ٠ نيحلاصلا الو
 . ًامتش كلذ اولعج

 هللا دحو واو  مالسإ هل مقتسي ال ناسنإلا نأ تفرع اذه تفرع اذإف

 ()ضغبلاو ةوادعلاب مه حيرصتلاو نيكرشملا ةوادعب الإ  كرشلا كرتو

 هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ًاموق دجت ال » : ىلاعت لاق امك

 نيذلا نم ًاريثك نأ تفرع (0) ًاديج ًامهف اذه تمهف اذإف . ةيآلا (؟)( هلوسرو

 ىلع ربصلا ىلع نيملسملا لمح يذلا امف الإو ٠ اوفرعي ال نيدلا نوعدي
 هللا ىلص هنأ عم « ةشبحلا ىلإ ةرجملاو برضلاو رسألاو (7)باذعلا كلذ

 هركذ يذلا وهو ةينسلا رردلا صن وه ( هونسحتساو كلذ اوهركي مل ) : هلوق )١(
 امنيح مالظلا حابص». هباتك يف خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا ةمالعلا
 . ةرابعلا هذه فلؤملا مامإلا هدج نع لقن

 ٠ ةيوفطضملا ةمياتملا ةنيلطو ةينبللا رودلاو نرانملا ةعيط نم( نوتستي لوز ظل. (9)
 . ( ءاضغبلاو ) ةينسلا رردلاو مالظلا حابصم يف (؟)

 . ۲۲ مقر ةيآ ةلداجملا ةروس (؛)
 خيشلا هلقن ال قفاوملا وه هانتبثأ اه نكلو ( ًاديج ًانسح ًامهف) ةينسلا رردلا يف ()

 . هنع مالظلا حابصم باتك يف فلوؤملا ديفح فيطللا دبع
 ةيوفطصملا ةعبطملا ةعبطو رانملا ةعبط ةيدجنلا ديحوتلا ةعومجمو ديرفلا عماجلا ين درو (1)

 بذك نم ىلع درلا يف مالظلا حابصم يف هاج اك اهطاقسإ باوصلاو واولا ةدايزب ( باذعلاو )
 كلذكو <« خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا ةمالعلل مامإلا خيشلا ىلع
 . ةينسلا رردلا يف
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 لزنأ دقو فيك « مه صخرأل ةصخر مه دجب ول سانلا محرأ ملسو هيلع

 ةنتف لعج هللا يف يذوأ اذإف « هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو » : ىلاعت هللا

 فيكف هناساب مهقفاو نميف ةيآلا هذه تناكاذإف )١( ( هللا باذعك سانلا

 . كلذ رغب

 « ممرضحب مجنلا ةروس ملسو هيلع هللاىلص هتءارق ةصق ( ثلاثلا عضوملا )

 كلت : هتوالت يف ناطيشلا ىقلأ )١( « ىزعلاو تاللا ميأرفأ » : غلب املف

 Na ا

 « ديرن يذلا اذه : هانعم ًامالك اولاقو كلذب اوحرفف (') اهاق ملسو

 ءالؤه نكلو « هل كيرش ال هدحو راضلا عفانلا وه هللا نأ فرعن نحنو

 مآ ربحا عاشف « هعم اودجسو دجس ةدجسلا غلب املف . هدنع انل نوعفشي

 هللا لوسر كلذ ركنأ املف « اوعجرف ةشبحلاب نم كلذب عمسو « (؛)هوفاص

 تلق كنإ هل اولاق الو . هيلع اوناك (*) ام رش ىلإ اوداع ملسو هيلع هللا ىلص

 كلبق نم انلسرأ امو » : هيلع هللا لزنأ ىح ًاميظع ًافوح هللا نم فاخ كلذ

 نمف « ةبآلا )١( ( هتينمأ يف ناطيشلا ىقلأ ىمت اذإ الإ ين الو لوسر نم

 قرفي مو ملسو هيلع هللا لص يبزلا نيد يف (7) اهدعب كش مث ةصقلا هذه مهف

 . ٠١ مقر ةيآ توبكنعلا ةروس )1(

 . 1١9 مقر ةيآ مجنلا ةروس )۲(

 . ةينسلا رردلا يف تباثلا وه ( احلاق) ظفل ()

 .( هوقداص ) ةيوفطصملا ةعبط ينو خسنلا رثكأ يف دراولا وه هوفاص ظفل (4)

 رردلا ينو (نم) طاقسإو ةزمملا ةدايزب (ام رشأ ) تاعبطلا رثكأ يف درو (ه)

 . ( ام رش ) حيمحلا ةعبط يفو ( ام رش ) ةينسلا

 . ه۲ مقر ةيآ جحلا ةروس ()

 . ةيوفطصملا ةعبطملا ةعبطو ةينسلا وردلا نم ( اهدعب ) ظفل (0)
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 : مهوق نأ فرع نإ ًاصوصخ )١( هللا هدعبأف نكرشملا نيد نيبو هنيب
 . ةكئالملا « قينارغلا كلت »

 هرارقإ لمأتو ًانسح ًامهف اهمهف نمف . بلاط يأ ةصق ( عبارلا عضوملا )
 ملسأ نمل هتبحمو « نيكرشملا لوقع هيفستو « هيلع سانلا ثحو « ديحوتلاب
 هللا لوسر ةرصن يف هتريشعو هدالوأو هلامو هرمع لذب مث ٠ كرشلا علخو
 ةوادعلاو ةميظعلا ةقشملا ىلع هربص مث «٠ تام نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
 عم « املسم رصي مل لوألا هنيد نم أربتي مو هيف لخدي ملام نكل « (')ةغلابلا
 نم امهريغو مشاغو بلطملا دبع هيبأل ةبسم هيف نأب كلذ نم رذتعي هنأ
 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل رفغتسا هترصنو هتبارق عم مث « مهئاشم
 اورفغتسي نأ هعم اونمآ نيذلاو ينل ناک ام» : هيلع لاعت هللا لزنأف

 (©) « مححلا باحصأ مهنأ مه نیت ام دعب نم يبرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملا
 نيدلا بحب ءاسحالا وأ ةرصبلا لهأ نم لجر فرع اذإ هنأ اذه نبي يذلاو
 راذعألا نم هل الو لام الو ديب نيدلا رصني مل هنأ عم ‹ نملسما بحنو
 (؛)ىدهلا هل نبت نيدلا ىعدي نم رثكأ نم عقاولا مهفو « بلاط يال ام لثم

 لوسرلا ةريس رصتخم ) يف ام هيف اهتوبث قفاويو ةينملا رردلا نم ةلاللا ظفل )١(
 . ( توريب ) رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا راد ةعبط ۲٠ ص فلؤملا ( ملسو هيلع هللا لص

 . ( ه4 ص ۷ ج ) ةينسلا رردلا نم ( ةغلابلا ةوادعلاو ) ظفل )00
 . ۱۱۴ مقر ةيآ ةبوتلا ةروس (۳)

 هنأ اذه نيبي يذلاو) فلوملا لوق يف «اذإ » باوج وه « ىدملا هل نيبت » هلوق )٤(
 اذكه هتباتك يف فلؤملا ىرج بوصنم يل رهظي اميف «لجر» ظفلو (لجر فرع اذإ
 بصنلاب هأرقيو ةكرحلاب ءافتكإ عوفرملا ةروصب بوصنملا بتكي نم ةقيرط ىلع ( فلآ ) نودب
 حرش يف ةيندللا بهاوملا حرش يف يناقرزلا هحضوأ اك ثيدحلا لهأ نم عمج ةقيرط يهو
 قلغ نم ضعب ىلع اذه يفخ دقو . ملسو هيلع هللا لص يبنلا ةفص يف ةلاه يبأ نب دنه ثيدح
 طقس لهف اذإل ًاباوج حلصي ام مالكلا ةيقب يف سيل ) هصن امب ةرابعلا هذه ىلع قلعف باتكلا ىلع
 ش . ( بلاط يأك هنأ وهو هب ملعلل هفذح فئصملا دمعت مأ خسانلا نم
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 . ناعتسملا هللاو « ماهفألا ءوس فرعو « لالضلا نم

 هفرعي ال ام ربعلاو دئاوفلا نم اهيفو < ةرجفا ةصق ( سماحللا عضوملا )

 نم نأ يهو « اهلئاسم نم ةلأسم نآلا اندارم نكلو « اهأرق نم رثكأ

 يف كش ريغ نم - رجا ل نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 املف « نطولاو لاملاو لهألل ةبحم نكلو نيكرشملا نيد نيزتو نيدلا

 يمرأاب مهضعب لتقف « نيهراك نيكرشملا عم اوجرخ ردب ىلإ اوجرخ

 قش ًانالفو ًانالف ىلتقلا نم نأ ةباحصلا عمس املف « هفرعي ال يمارلاو

 مهافوت نيذلا نإ » : ىلاعت هللا لزنأف < انناوخإ انلتق : اولاقو مهيلع

 « ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاق منك ميف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا

هج مهاوأم كئلوأف اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق
 تءاسو 

 ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ < اريصم

 ًاوفع هللا ناكو ء مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف . اليبس نودتبم الو

 ش . (') «ًاروفغ

 هنأ «)١( ملع » انناوخإ انلتق ةباحصلا لوق لمأتو مهتصق لمأت نمف

 اولوقي مل نيكرشملا نيد نييزت يف مالك وأ نيدلا يف مالك مهنع مهغلب ول

 نأ ةرجم لا لبق () ةكمب مهو مه نيب دق ىلاعت هللا نإف « انناوخإ انلتق

 نم الإ « هناعإ دعب نم هللاب رفك نم » : ىلاعت هلوقب ناعإلا دعب رفك كلذ

 )١( تايآلا ءاسنلا ةروس ٩۷ - ٩٩ .

كلا خسن نم انيدل اميف سيل ( ملع ) ظفل (۲)
 نبب اهيف تدرو دقف حيمحلا تهبط ىوس بات

 . هيضتقي ماقملاو نيسوق

 . ةينسلا رردلا نم ( ةكمبي ) طغل (+)
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 هللا مالك نم مدقت ام اذه نم غلبأو . )١( « ناعإلاب نئمطم هبلقو هركأ

 فيك اولوقي ملو ؟ « ےنک ميف » : لوقت ةكئالملا نإف ء مهيف ىلاعت

 لوقي ام لثم مب ذك اولوقي ملو ( ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاق » مكقيدصت

 « تلتق ىتح كليبس يف تدهاج لوقي يذلا دهاجملل (') ةكئالملاو هللا

 « ءىرج لاقيل تلتاق لب «٠ تبذك ةكئالملا لوقتو . تبذك هللا لوقيف

 تقدصتو « ملاع لاقيل تملعت لب تبذك قدصتملاو ملاعلل نولوقي كلذكو
 نكت ملأ» : مهوقب مهوباجأ لب مهوبذكي ملف ءالؤه امأو . داوج لاقيل

 لهاحلاو فراعلل ًاحاضيإ كلذ ديزيو ؟ « اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ
 ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ ) : ىلاعت هلوق يهو اهدعب يلا ةيآلا

 ءالؤه نأ ًادج حضوأ اذهف « اليبس نودتبم الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو

 «هبلطي مل نم فالخب « ملعلا بلط نمل نكل « ةهبش قبي ملف ديعولا نم اوجرخ
 اذه مهف نمو . () «نوعجري ال مهف يمع مكب مص » : مهيف هللا لاق لب

 يلحتلاب ناعإلا سيل : لاق يرصبلا نسحلا مالك مهف هلبق يذلاو عضوملا اذه
 نأ كلذو . (؛) لامعألا هتقدصو بولقلا ين رقو ام نكلو ٠ يمتلاب الو
 . «)١( هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلإ » : لوقت ىلاعت هللا

 )١( مقر ةيآ لحنلا ةروس ٠١١ .
 . ةينسلا رردلا نم ( ةكئاللاو ) ظفل (0)

 . ۱۸ مقر ةيآ ةرقبلا ةروس (*)

 سيل : ظفلب اذه نسحلا لوق ناميإلا باتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ (4)
 ريغ لمعو ًانسح لاق نم لامعألا هتقدصو بلقلا يف رقو ام نكلو يمتلاب الو يلحتلاب ناعإلا
 دعصي هيلإ ) لوقي هللا نأب كلذ لمعلا هعفر ًاحلاص لمعو ًانسح لاق نمو هلوق هيلع هللا در حلاص
 ةديبع وبأ انثدح جاجح انثدح يرودلا سابع هاور لاقو ( هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا

 . « نسحلا نع يجانلا

 . ٠١ مقر ةيآ رطاف ةروس (0)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا توم دعب ةدرلا ةصق ( سداسلا عضوملا )

 نومسي نيذلا ناطايشلا ةهبش نم ةرذ لقثم هبلق ين (١)ىقبي ال اهعمس نمف

 نمو هللا الإ هلإ ال نواوقي نكل «٠ كرشلا وه اذه مهوق يهو « ءاملعلا »

 يداوبلا نأب مهحرصت ربكأو كلذ نم مظعأو ءيشب رفكي ال اهلاق

 ةظفللا هذمب مهو هللا الإ هلإ ال نولوقي نكلو ةرعش مالسإلا نم مهعم سيل

 اوكرت مهاب مهرارقا عم ٠ مهمدو مهام مالسإلا مرحو (1) مالسإ لهأ

 « هب رقأ نمي مهئازهتساو ثعبلا مهراكنإب مهملع عمو < هلك مالسإلا
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيدل (")فلاخلملا مهءابآ نيد مهليضفتو مهلا زهتساو

 (؛) اوملسأ ودبلا نأ ةلهحلا ةدرملا نيطايشلا ءالؤه حرصي هلك اذه عمو

 نأ مهوق مزالو « هللا الإ هلإ ال نولوقي مهنآل هلك كلذ مهنم ىرج ولو

 دوهيلا رفك نم ظلغأ ءالؤه رفك ًاضيأو « اهنولوقي مبلل () اوملسأ دوهيلا
 . انركذ امب نيفصتملا يداوبلا ينعأ ةفعاضم فاعضأب

 مهنمف « مهتدر ي اوقرتفا نيدترملا نأ ةدرلا ةصق نم كلذ نبي يذلاو

 اولاقو ناثوآلا ةدابع ىلإ اوعجرو ملسو هيلع هللا لص ينلا بذك نم

 ةعبطملا ةعبطو ىرقلا مأ ةعبطم ةعبطو راثملا ةعبط يف عقوو حيمحلا ةعبط يف اذك )١(

 . ( ىقب مث ) ةينسلا رردلا يفو ةيوفطصملا

 ةيوفطصملا ةعبطملاو ىرقلا مأ ةعبطم ةعبطو رانملا ةعبط يف عقوو « حيمملا ةعبط يف اذك (م)

 ش . ( لهأ ) ظفل طوقسب ( مالسإ )ب ةينسلا رردلا ينو

 ظفلب ةينسلا رردلا يف عقو ام ال باوصلا وهو خسنلا نم انيدل ام رثكأ يف اذك (م)

 ش . ( افلاغ)

 ىرقلا مآ ةعبطم ةعبطو رانملا ةعبط يف درو يذلا وه نيعضوملا يف ( اوملسأ ) ظفل (ه«4)

 ظفل لدب (مالسإ) ظفل ةينسلا رردلا يف عقوو ةيوفطصملا ةعبطملا ةعبطو حيمحلا ةعبطو

 . (اوملسأ)



 ةوبنب رقأ نكلو « ندداهشلا ىلع تبل نم مهنمو . تام ام يبن ناك وا

 ماقأ ةمليسم نآل « ةوبنلا ين هكرشأ ملسو هيلع هللا لص ينلا نأ ًانظ ةمليسم

 عمجأ اذه عمو « سانلا نم رشك مهقدصف كلذب هل اودهش روز دوهش

 . رفاك وهف مندر يف كش نمو « كلذ اولهج ولو نودترم مآ ءاملعلا

 ناثوألا ةدابع ىلإ اوعجرو اوبذك نيذلا نأ اوعمجأ ءاملعلا نأ تفرع اذإف

 لاح يف ةمايسم ةوبنب رقأ نمو (١)١مه ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اومتشو

 ةحيلط قدصو نيتداهشلاب رقأ نم مهنمو . هلك مالسإلا ىلع تبث ولو ةدحاو
 ءالؤه لكو « ءاعنص بحاص ىسنعلا قدص نم مهنمو « ةوبنلا هاوعد ې

 عجرو ملسو هيلع هللا لص ينلا بذك نم (1)مهنمو ءءاوس مم أ ءاملعلا عمجأ

 ةءاجفلا (")مهرخآ رخأ عاونأ مهنمو « ةدحاو لاح ىلع ناثوألا ةدابع ىلإ

 نم بلطيو نيدترملا لاتق ديري هنأ هل ركذو ركب يأ ىلع دفو امل يملسلا

 ٠ ملسملا يملسلا ضرعتساف ٠ لحاورو ًاحالس هاطعأف « هدمب نأ ركب يأ

 شيحلاب سحأ املف . هلاتقل ًاشيج ركب وبأ زهجف «٠ مههارمأ ذخأي رفاكلاو
 تنك نإ : لاقف « رفكأ ملو هرم انأو ركب يأ ريمأ تنأ : مهرمأل لاق

 رانلاب هقيرحتب رمأف ركب يأ ىلإ هب ثعبف « هاقلأف « حالسلا قلاف ًاقداص

 يف درو يذلا ( مهنمو ) ظفل نم برقأ وهو ىرقلا مأ ةعبطم ةعبط نم ( مه) ظفل )١(
 . ةعبطلا كلت ريغ

 أ اهتريظنك (نمو مه) باوصلا لملو خسنلا نم انيدل ام عيمج ين اذكه (۲)
 . ةقباسلا

 ةموكحلا .ةعبطم ةعبط يفو راسنملا ةعبط يف درو يذلا وه ( مهرخآ رخآ) ظفل (0)

 عاونأ ) ةينسلا رردلا ينو ( مهرخآ عاونأ ) ىرقلا مأ ةعبطم ةعبط يف عقوو . حيمحلا ةعبطو
 . باوصلا وه رردلا ينام لعلو ( مهنم رخأ

 هاا تت



 هرارقإ عم لجرلا اذه ين ةباحصلا مكح اذه ناك اذإف . يح وهو

 ةدحاو ةملكب مالسإلا نم رقي مل نب كنظ امف « ةسمحلا مالسإلا ناكرأب

 هحرصتو اهانعم بيذكتب هحرصت عم هناسلب هللا الإ هلإ ال لوقي نأ الإ

 نولوقيو « ىلاعت هللا باتك نمو ملسو هيلع هللا لص دمحم نيد نم ةءاربلاب
 نأ لاهخلا ةدرملا ءالؤه )١( نوتفي مث « انئابآ نيد اننيدو رضحلا نيد اذه

 كناحبس « هللا الإ هلإ ال اولاق اذإ هلك كلذب اوحرص ولو نوملسم ءالؤه

 عمسو انيلع مدق ال يداوبلا نم دحاو لاق ام نسحأ امو . مظع ناتبب اذه

 دهشأو « يداوبلا عيمجو وه يعي « رافك اننأ دهشأ : لاق مالسإلا نم ًائيش

 . رفاك هنأ مالسإلا لهأ انيمسي يذلا عوطملا نأ

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع هللا لصو 6 ناملاعلا بر هلل دمحلاو م

 ةكئالم مكيف نوبقاعتي ) باب نم وهو باتكلا خسن نم انيدل ام ميمج يف اذك )١(

 . ( راهنلاب ةكئالمو ليللاب

 — لالا لس


